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Słowo od Duszpasterza 

 

     

Drodzy, wkroczyliśmy w okres postu, bardzo ważny okres 

chrześcijaństwa. Przez najbliższe tygodnie będziemy zwracać 

uwagę na wydarzenia związane z ukrzyżowaniem i zmartwych-

wstaniem Jezusa Chrystusa.  

Marcin Luter napisał, że „każdy, kto pokutuje, podobny 

jest do człowieka, który z ciemnej jaskini wychodzi ku słońcu.” 

W swojej pierwszej tezie napisał „Gdy mistrz i Pan nasz Jezus 

Chrystus mówi pokutujcie, to chce aby całe życie wiernych było 

nieustanną pokutą.”  

Jak wiele życia wprowadza wiara, która jest przekonaniem 

i zaufaniem Panu Bogu. Jak wiele potrafi ona zmienić w naszym 

życiu? Głosił już o tym prorok Izajasz zwracając uwagę na to, jak 

powinien wyglądać post i jak do niego powinniśmy podchodzić.  

Izrael w czasach proroka Izajasza podchodził do tych 

kwestii pretensjonalnie i z wielką dozą narzekania „Dlaczego 

pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze 

dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu zała-

twiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. 



 
 

Oto gdy pościcie kłócicie się i spieracie, i bezlitośnie uderzacie 

pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany 

wasz głos w wysokości.” (Iz 58, 3-4). 

Naszą ludzką tendencją jest tworzenie scenariuszy i algo-

rytmów, które prowadziłyby do osiągnięcia ludzkich celów. 

Pierwsze powstaje myśl – co będę miał z tego, że poszczę Jest to 

relacja oparta na wymianie towarów. Jeśli dzieje się coś nie po  

naszej myśli, to mamy tendencję obwiniania i narzekania.  

 Prawdziwy post to post w którym, Pan Bóg ma upodoba-

nie, mianowicie „że rozwiązuje się bezprawne więzy, że się zry-

wa powrozy jarzma, wypuszcza na walność uciśnionych i łamie 

wszelkie jarzmo, że podzielisz swój chleb z głodnym i biednym 

bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przy-

odziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy 

twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie 

rychło nastąpi” (Iz 58,7-8). 

Niech ten czas postu będzie również czasem spożytkowa-

nym na sprawy duchowe.  

 

  

 

 

Ks. Sebastian Olencki 
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Kącik dla dzieci 

 

DOLINA CHARIS 

 

16. Chrząszcz 

 

 
    

Do doliny Charis przybiegł chrząszcz, który głośno wołał: 
- Ratujcie niedźwiedzicę i jej dzieci. Wiszą nad przepaścią, zaraz spadną 
w dół.  

Stworzenia wzbiły się w górę i czym prędzej pofrunęły w skaza-
nym kierunku. Kiedy przyfrunęły na miejsce, nie znalazły tam ani nie-
dźwiedzicy, ani jej dzieci. Przeszukały całą okolicę i  nic. Kiedy wracały 
do swojej doliny natknęły się na szczęśliwą, radośnie hasającą po łące 
rodzinę niedźwiedzi. 
- Pani niedźwiedzico – wołały stworzenia – czy nic pani nie jest?       
- Nie – Odpowiedziała zdziwiona niedźwiedzica. – A co niby miało by mi 
się stać? 
- Chrząszcz powiedział nam, że wisi pani z dziećmi nad przepaścią  
i potrzebuje pomocy. 
- Pierwsze słyszę. W ogóle tam dzisiaj nie byłam, cały dzień spędziłam  
z dziećmi na łące. Ten chrząszcz, to nieźle was okłamał. Trzeba uważać 
na to co mówi. Nie jednego nabrał na swoje dowcipy. 



 
 

 Zdenerwowane stworzenia powróciły do doliny Charis, gdzie 
leżał na trawie rozbawiony chrząszcz. Śmiał się tak głośno, że słychać 
go było z daleka.  
- To nie było wcale śmieszne – zawołały oburzone stworzenia. 
- Jak tak mogłeś – powiedziała Różyczka. – Wszyscy bardzo się martwi-
liśmy i poświęciliśmy wiele czasu, aby przeszukać okolice przepaści. 
Naprawdę myśleliśmy, że niedźwiedzicy i jej dzieciom stało się coś złe-
go, a ty leżysz tu na trawie i się śmiejesz. Jesteś okropny!  
- Okropny? – Powiedział chrząszcz – Przecież udał mi się dowcip. 
- Nawet się nie odzywaj, bo… nie ręczę za siebie – odpowiedziała Ró-
życzka. 
- Zostaw go Różyczko – Powiedziała Piwonia. – Przyjdzie czas, kiedy się 
przekona, że robienie takich dowcipów nie jest niczym dobrym. 
 Minęło kilka dni. Chrząszcz wracając do domu wpadł do dziury, 
z której nie potrafił się sam wydostać. 
- Ratunku! Pomocy! – Wołał. – Ratunku! – Lecz tym razem nikt, go nie 
słuchał. Mieszkańcy doliny i okolicznego lasu, nauczeni doświadcze-
niem, nie reagowali na jego wołanie. Myśleli, że to tylko kolejny dow-
cip. Chrząszcz spędził w dziurze całą noc. Nad ranem znalazł go jeż, 
który pomógł mu wyjść i odprowadził do domu. Po tej nocnej przygo-
dzie chrząszcz przestał robić głupie dowcipy i zaczął mówić tylko praw-
dę. 
 
 
„Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swo-
im.” Ef 4,25 

Ewa Olencka 

 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

MEDALIONY - BYCZYNA 

 

 

 
 

 

AUGUSTYN + 430 

Augustyn sprawiedliwy Boży. Pijaństwo jest jego korzeniem. 

Pierwsza i ostatnia za jego plecami. Schronienie, bezpieczeństwo. 

 

Augustyn znany jako doktor łaski (Doctor gratiae) uważany jest 

przez protestantów za duchowego przodka wiary. Augustyn i jego 

pisma miały wielki wpływ na Marcina Lutra i ruch reformacyjny. 

Początek swojej twórczości oparł na pismach Apostoła Pawła. 

Jednym z najsłynniejszych jego dzieł są „Wyznania”.  

 

 



 
 

ROZWAŻANIA BIBLIJNE 

KOBIETY W BIBLII 

 

Kobiety, które pokochał Samson cz.1 
 

   W Sdz 13,1-25 poznajemy żonę Manoacha, która jest niepłod-

na. W Izraelu niepłodność była nieraz odbierana jako brak Boże-

go błogosławieństwa. A jednak Bóg o niej nie zapomniał. Pewne-

go dnia owej kobiecie ukazał się anioł Pański, który powiedział 

jej, że pocznie i urodzi syna. Anioł zakazał jej picia wina i innych 

mocnych trunków, oraz nie miała jeść niczego, co jest nieczyste. 

Natomiast chłopiec, którego urodzi, nie miał mieć nigdy obcina-

nych włosów, gdyż miał być Bożym nazyrejczykiem, który miał 

wybawić Izraela z ręki Filistynów. W IV Mż 6,1-6 czytamy  

o prawie nazyreatu. Mężczyzna, albo kobieta mogli złożyć spe-

cjalny ślub nazyreatu, aby się poświęcić Panu. Przez cały okres 

swojego nazyreatu, taka osoba powinna powstrzymywać się od 

wina i innych mocnych trunków, oraz jedzenia winogron  

i wszystkiego, co od nich pochodzi. Taka osoba nie ma podcinać 

włosów, ani podchodzić do zmarłych. Żona Manoacha mała być 

objęta tym prawem do czasu urodzenia syna. Natomiast jej syn 

Samson miał być objęty tym prawem przez całe swoje życie.  

   Przyszła matka Samsona do tego dnia borykała się ze swoją 

bezpłodnością. Może porzuciła już nadzieję, że kiedykolwiek 

urodzi dziecko. A teraz widziała anioła Pańskiego, który zapo-

wiedział jej, że urodzi syna, który będzie w szczególny sposób 

poświęcony Bogu. Bóg dał jej szczególne zadanie, ma urodzić  

i wychować przyszłego sędziego Izraela, Samsona. 

   Gdy Samson dorósł zakochał się w Filistynce. Filistyni byli 

wrogami Izraela, to z ich ręki Samson miał wyratować Izraela. 

Pozornie mogło by się wydawać, że Samson poślubiając Filistyn-

kę sprzeciwia się Bożej woli i Bożemu Prawu, tymczasem w Sdz 

14,4 czytamy że to wyszło od Pana, gdyż szukał on zaczepki  

z Filistynami. Dla Samsona, ta filistyńska kobieta wydawała się 



 
 

być najodpowiedniejszą kandydatką na żonę i postanowił się z nią 

ożenić. Niestety jeszcze nie zakończył się ich tydzień weselny,  

a już młoda żona zdradziła swojego męża.  

   Podczas uczty weselnej Samson zadał biesiadnikom zagadkę, za 

jej odgadniecie obiecał nagrodę: trzydzieści szat lnianych i trzy-

dzieści szat świątecznych. Natomiast jeżeli biesiadnicy nie od-

gadną tej zagadki, to mieli sami wręczyć powyższy dar Samso-

nowi. Goście weselni nie znali odpowiedzi, dlatego namówili 

żonę Samsona, aby dowiedziała się, jaka jest odpowiedź i im ją 

wyjawiła. Dziewczyna zaczęła przed swoim małżonkiem płakać  

i go emocjonalnie szantażować. Mówiła: Ty mnie tylko nienawi-

dzisz, a nie kochasz mnie; zadałeś zagadkę moim rodakom, ale 

mnie nie powiedziałeś, co ona znaczy. I płakała przed nim przez 

siedem, póki trwała uczta weselna (Sdz 14,16-17). Siódmego dnia 

uczty tak napierała na Samsona, że wyjawił jej odpowiedź zagad-

ki, a ona od razu poszła i powtórzyła ją swoim rodakom. Dla 

młodej żony Samsona, w tym momencie, ważniejsza byłą jej ro-

dzina i weselni goście aniżeli jej mąż. Kiedy goście weselni poda-

li odpowiedź, Samson się zdenerwował. Dobrze wiedział, że bez 

podpowiedzi jego żony, nigdy nie domyślili by się odpowiedzi. 

Jak czytamy w Sdz 14,19 Samson poszedł do Aszkalonu, gdzie 

zabił trzydziestu mężów, zabrał wszystko co mieli na sobie i dał 

świąteczne szaty tym, którzy rozwiązali zagadkę. Po czym pełen 

gniewu powrócił do rodzinnego domu. 

   Dlaczego żona Samsona go zdradziła? Może nie zdawała sobie 

sprawy jakie konsekwencje przeniesie jej zachowanie. Była na-

pierana przez biesiadników, którzy dawali jej pewne poczucie 

bezpieczeństwa. Nie wiadomo czy panna młoda w ogóle kochała 

swojego małżonka, czy mu ufała, czy czuła się w jego obecności 

bezpiecznie. W końcu na jej uczcie weselnej było trzydziestu 

mężczyzn, którzy mieli za zadanie pilnować Samsona, gdyż się 

go bano. Jedno jest pewne, że była bardziej związana ze swoją 

rodziną i gośćmi weselnymi, aniżeli ze swoim mężem. Co w póź-

niejszym rozrachunku przypłaciła własnym życiem. Gdyby była 



 
 

wierna Samsonowi, on na pewno by ją ochraniał, a jej historia 

potoczyła by się inaczej. 

   Gdy ojciec panny młodej zobaczył co zrobił Samson, oddał 

swoją córkę za mąż za weselnego drużbę. To wydarzenie jeszcze 

bardziej rozzłościło Samsona. Samson nałapał trzysta lisów, do 

ich ogonów poprzyczepiał rozpalone pochodnie i wypuścił je  

w pola i winnice filistyńskie. Kiedy pola i winnice spłonęły Fili-

styńczycy szukali winnego. Kiedy dowiedzieli się, że zrobił to 

Samson za to co go spotkało, przyszli do byłej żony Samsona i jej 

ojca i obydwoje spalili w ogniu. To jeszcze bardziej rozzłościło 

Samsona, tak że urządził okrutną rzeź wśród Filistynów, po czym 

udał się do pieczary skalnej i tam zamieszkał. Tak kończy się 

smutna historia żony Samsona, choć w życiu jej małżonka miała 

pojawić się inna kobieta, Dalila, o której będziemy mówić na-

stępnym razem. 

Czego uczy nas ta historia? 

1. To Bóg jest dawcą życia i śmierci, może zamknąć ko-

biece łono, ale i w swoim czasie otworzyć. 

2. Bądźmy wierni i lojalni względem naszych współmał-

żonków. W naszej hierarchii wartości na pierwszym 

miejscu powinien stać Bóg, na drugim nasz współmał-

żonek, a dopiero na trzecim miejscu reszta naszej ro-

dziny, a na czwartym miejscu nasza praca. Poprzesta-

wianie tych wartości często prowokuje rodzinne kłót-

nie, a nawet może doprowadzić do rozwodu. 

3. Nie szantażujmy emocjonalnie naszych bliskich.  

W ten sposób możemy wygrać bitwę, ale przegramy 

wojnę. 

 

Ewa Olencka 

 

 

 



 
 

ZACHĘCAMY DO OPŁACANIA 

SKŁADKI KOŚCIELNEJ 
 

można ją opłacić w kancelarii parafialnej, po nabożeństwie  

lub przelać na konto parafialne: 

 

 

Nr konta: 51 8876 0009 0000 1788 2000 0001 

Bank Spółdzielczy w Wołczynie 

z dopiskiem – składka kościelna. 

 

 

Poniżej przedstawiamy wyciąg z regulaminu parafialnego doty-

czący zasad opłacania składek kościelnych. Jednocześnie przy-

pominamy, że pełnoprawny udział np. w wyborach do rady para-

fialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzeń pa-

rafialnych mają osoby, które znajdują się na liście parafialnej, 

czyli są członkami parafii pod względem formalnym, na co składa 

się również opłacenie składki kościelnej.  

 

 

SKŁADKA KOŚCIELNA – REGULAMIN PARAFIALNY 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 

& 7 
1.Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, 

zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny 

wynosić co najmniej 1% jego dochodu. 

2.W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego 

obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne 

np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające 

okresowe trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powi-

nien być określony czas trwania tego zwolnienia. 

https://bswolczyn24.pl/Account/Enter.do?rach=51887600090000178820000001
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